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OBJEDNAVKA

„Skener Fujitsu fi-7700 dle cenové nabídky z 6.9.2019“

Na základě Vaší cenové nabídky z 6.9.2019 u Vás objednáváme 1 ks skeneru fi-7700 za cenu

372 840,00 Kč bez DPH, tj. 451 136,40 Kč včetně DPH 21%.

Předmětem dodávky bude:

- 1x Skener Fujitsu fi-7700 (umístění v Brně a Olomouci)
- 1x SW VRS Elite Workgroup Version

. 1x Technická podpora typu OnSite Fujitsu fi-7700 na 48 měsíců, včetně

&gt; 2x ročně profylaxe
&gt; Cestovní náklady
&gt; Práce technika

&gt; Náhradní díly
&gt; 2x ročně sada spotřebního materiálu
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Akceptace objednávky a souhlas s uveřejněním

Níže podepsaný Dodavatel akceptuje objednávku Vojenské zdravotni pojišťovny České republiky(dále jen „VoZP ČR“) zaslanou mu dne 6.9.2019 (číslo jednací 1/120/1849659-2019) a zároveň
bere na vědomí, že závazky vzniklé na základě objednávky převyšující 50 000 Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) bez DPH, podléhají uveřejnění v Registru smluv bez jakýchkoli omezení, a to
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále „zákon“).
V případě, že dodavatel považuje některé údaje uvedené v objednávce či v jiných souvisejícíchdokumentech za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanskýzákoník, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se současně s doručením této akceptace sdělit
odpovědnému pracovníkovi VoZP ČR, které údaje žádá v souladu se zákonem a ochranou
obchodního tajemství anonymizovat.

Dodavatel souhlasí, že jakékoli změny uveřejněné objednávky musí být učiněny písemně a jakotakové musí být uveřejněny v Registru smluv, a že za datum platného uzavření smluvního vztahu se
považuje datum doručení tohoto souhlasu do VoZP ČR. Učiněná objednávka je však ze zákonaúčinná až dnem uveřejnění v Registru smluv.
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